


الر�سالة والأهداف
الر�سالة

ر�سالتنا هي توفري خدمة الكهرباء واملاء للم�سرتكني بجودة عالية مع خلق قيمة م�سافة على حقوق امل�ساهمني.

الأهداف
- الوفاء بالتزامنا نحو توفري احتياجات دولة قطر من الكهرباء واملاء بدرجة عالية من الكفاءة.

- العمل على اأ�س�س جتارية.
- الإلتزام باملعايري املحلية والدولية اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة والبيئة.

- توفري اأكرب قدر ممكن من فر�س التوظيف للمواطنني الواعدين وتاأهيلهم للو�سول اإلى م�ستويات من الكفاءة ت�ساهي 
    تلك املوجودة يف ال�سركات العاملية املماثلة.

القيم والثقافة املوؤ�س�سية
خالل تاأديتنا ملهامنا نحن ملتزمني بالقيم والثقافة املوؤ�س�سية التالية :

- ل نن�سى اأبدًا باأننا نقدم خدمة حيوية للجمهور واأن هدفنا هو خدمة امل�سرتكني.
- الإلتزام بال�سفافية والأمانة والإيجابية مع جميع املتعاملني معنا.

- رفع م�ستوى اأدائنا با�ستمرار مع حتمل م�سوؤوليتنا اأمام اجلمهور عن م�ستوى هذا الأداء.
- العمل كفريق ي�سعر كل ع�سو فيه مب�سوؤوليته الفردية جتاه اأداء املوؤ�س�سة كما ي�سعر بالفخر ملنجزاتها.



السالمة في محطات تحلية المياه



اإ�سدار املوؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«.
اإعداد اإدارة ال�سحة وال�سالمة والبيئة
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السالمة والصحة المهنية 

هي جمموعة من الإجراءات والقواعد والنظم يف اإطار 
ت�سريعي تهدف اإلى احلفاظ على الإن�سان من خطر 

الإ�سابة واحلفاظ على املمتلكات املتوفرة من خطر التلف 
او ال�سياع.  

األهداف العامة 

• حماية العن�سر الب�سري من الإ�سابات الناجمة 	
عن خماطر بيئة العمل وذلك مبنع تعر�سهم 

للحوادث والإ�سابات والأمرا�س املهنية.
• احلفاظ على اجلانب املادي املتمثل يف املن�ساآت 	

وما حتتويه من اأجهزة ومعدات من التلف 
وال�سياع نتيجة للحوادث. 

• توفري وتنفيذ كافة ا�سرتاطات ال�سالمة وال�سحة 	
املهنية التي تكفل توفري بيئة اآمنة حتقق الوقاية 

من املخاطر للعن�سرين الب�سري واملادي.
• ال�سالمة وال�سحة املهنية كمنهج علمي تهدف الى 	

تثبيت الآمان والطماأنينة يف قلوب العاملني اأثناء 
قيامهم باأعمالهم املختلفة  واحلـد من نوبات 
القلق والفزع الذي ينتابهم احبانا من اأدوات 

ومواد واآلت العمل يكمن بني ثناياها اخلطر الذي 
يتهـدد حياتهم وحتت ظروف غري ماأمونة تعر�س 

حياتهم بني وقت واآخر لأخطار فادحة. 



2

المقومات الواجب توفرها

التخطيط الفني ال�سليم والهادف لأ�س�س الوقاية يف املن�سات واملحطات املائية.. 1

الت�سريع النابع من احلاجة اإلى تنفيذ هذا التخطيط الفني.  . 2

التنفيذ املبنى على الأ�س�س العلمية ال�سليمة عند عمليات الإن�ساء مع توفري كافة الأجهزة الفنية املتخ�س�سة ل�سمان ا�ستمرار تنفيذ . 3
خدمات ال�سالمة وال�سحة املهنية.

  المهام المطلوبة إلدارة السالمة   
 متابعة تطبيق اإجراءات ومتطلبات ال�سالمة اأثناء العمل ويف مواقع العمل .	
 ن�سر الوعي بني العاملني باأهمية ال�سالمة .	
 ال�ستجابة للحالت الطارئة والقيام باإعمال الإطفاء والإنقاذ والإخالء . 	
 تنفيذ برامج تدريبية نظرية وعملية للعاملني يف خمتلف جمالت ال�سالمة والإطفاء.	
 تنفيذ جتارب وهمية على اأعمال مكافحة احلريق والإطفاء والإخالء واإ�سراك فرق الطوارئ واملتطوعني فيها.	
 اإعداد وتدريب فرق من املتطوعني مل�ساندة فرقة الإطفاء.	
 امل�ساركة يف اإ�سدار ت�ساريح العمل لأق�سام ال�سيانة واملقاولني .	
 عمل جولت تفتي�سية يف جميع املباين ومواقع العمل واإ�سدار تقارير بذلك.	
 التاأكد من التزام العاملني مبالب�س احلماية ال�سخ�سية اإثناء العمل .	
 التحقيق يف حوادث احلرائق واإ�سابات العاملني .	
 اإعادة تاأهيل املخالفني وامل�سابني.	
 توجيه العاملني اجلدد مبتطلبات ال�سالمة .	
 القيام باأعمال الفح�س وال�سيانة ملعدات واأجهزة ال�سالمة والإطفاء مثل طفايات احلريق واأجهزة التنف�س ال�سناعي واأجهزة 	

التطهري من املواد الكيمائية .
 اإعداد وحتديث خطط الطوارئ.	
 تقدمي ال�ست�سارات الفنية اخلا�سة بقواعد ال�سالمة والإطفاء العاملية واملحلية ملختلف الإدارات والأق�سام يف املحطة. 	
 التحقق والتاأكد من �سالمة احلمامات الداخلية ومناطق تناول الطعام كونها نظيفة وخالية من اجلراثيم وامللوثات.	
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مخاطر المواد الكيميائية المستخدمة في محطات تحلية المياه
وجود مادة الكلور اخلطرية جدا )يف بع�س املحطات( والتي ت�ستخدم لتعقيم وتنظيف خزان اأملر�سحات واملياه ب�سورة عامة  وهي . 1

�سامة خطرة   تنبعث منها غازات  ال�سوديوم( حيث  ك�سائل )هيبوكلورات  او  الكال�سيوم(  بودرة جافة )هيبوركلورات  على هيئة 
ملجرد تعر�سها للرطوبة اأو اأملاء وت�سبب هذه الغازات تلفا للجهاز التنف�سي والتهابات وحروقا للجلد، كما اأن الكلور قد يوجد اأحيانا 

على �سكل غاز يو�سع يف ا�سطوانات حمكمة خا�سة.
التنف�س  اإلى ا�ستخدام جهاز  اأثقل من الهواء وكثافته عالية، وبالتايل يحتاج  الكلور  العادية ل تفي بالغر�س لن غاز  اأن الأقنعة 

ال�سطناعي الذي ي�سعب ا�ستخدامه ب�سورة متكررة لأن وزنه ثقيل وخم�س�س حلالت الطوارئ.
معظم حمطات املياه قي قطر ت�ستخدم حاليا مادة ثاين اك�سيد الكلور كمطهر بدل الكلور الذي يتم حت�سريه قي املحطات مبا�سرة 
العاملني عليها على  الهيدروكلوريك وهي مواد خطرة يجب اخذ احلذر منها وتدريب  من تفاعل كلوريت ال�سوديوم مع حم�س 

قواعد ال�سالمة العامة يف التعامل معها وطرق تخزينها ب�سكل �سحيح.
الأنفية . 2 للجيوب  والتهابات  للجلد  ويت�سبب يف حروق  والتنظيف  التعقيم  لأغرا�س  ي�ستخدم  التبخر،  �سريع  �سائل خطر  المونيا، 

العادية  املالب�س  طريق  عن  اجللد  اإلى  �سريعا  ت�سل  عنه  الناجتة  الكثيفة  البخرة  ان  كما  األإغماء  ت�سبب  رائحة  وله  والرئتني، 
اأمل�ستخدمة وخمازن املواد الكيماوية تكون عادة م�سبعة باأبخرة الأمونيا بن�سب متفاوتة، وبالتايل يتعذر لب�س الأقنعة الواقية طوال 
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فرتة العمل اليومي يف حمطات التحلية.
ت�ستخدم عادة  مرتني . 3 التي  املواد اخلطرة  التانك، وهي من  حم�س 

يف  تذويبها  ويتم   ، العك�سي  التنا�سح  اغ�سية  تنظيف  يف  الأ�سبوع  يف 
املاء ملدة 45 دقيقة فتنبعث منها غازات �سامة وخطرية مثل اأكا�سيد 
الكربون وغريها وت�سبب التهابات للجلد والعني واأ�سرارا بالغة للجهاز 
التنف�سي والكبد ومن املحتمل ان تاأثريها على املدى البعيد قد يت�سبب 
بالإ�سابة مبر�س ال�سرطان، موؤكدة اأن اإجراءات ال�سالمة املتبعة يف 
مع  فعاليتها  اخلا�سة  الأقنعة  تفقد  اإذ  كافية  غري  التحلية  حمطات 

درجة الرطوبة العالية ومع الرتكيز العايل لهذه املادة.
التحلية . 4 ملحطات  الكيمائية  الأعمال  يف  امل�ستخدمة  الكاوية  ال�سودا 

مع  تتفاعل  عندما  احمرارا  وت�سبب  اأجللد  لأن�سجة  مهيجة  تكون 
األعرق وتنتج عنها روائح وغازات غري حمببة ت�سبب اأمرا�سا للرئتني 
واجليوب الأنفية و�سيق يف األتنف�س كما ان هذه املادة �سديدة التفاعل 
مع املاء وبالتايل فاإنها حترق املالب�س امل�ستخدمة عندما تالم�سها اأو 

تالم�س الأبخرة الناجتة عنها.
الغازات . 5 من  املواد(،  اخطر  من  )وهي  الهيدروجني  كربيتيد  غاز 

اأملوت تتكون  بعد املعاجلة الكيمائية  ال�سامة جدا التي قد توؤدي الى 
للمياه اجلوفية املراد حتليتها يف بع�س املحطات ، ويتم تخفيفها عادة 
يف  وينت�سر  منها  الباقي  يطرد  اإذ  الغاز،  طرد  برج  عرب  املاء  برذاذ 
الهواء بن�سب متفاوتة مما يوؤدي الى تلوث اجلو ب�سورة كبرية ، وت�سبه 
رائحتها رائحة املجاري اأو البي�س الفا�سد، وهي تتلف خاليا اجلهاز 
التنف�سي، وتوؤدي اإلى ال�سطراب النف�سي لدى العاملني، كما اأن الغاز 
لب�س  فيها  يتعذر  املحطة  من  وا�سعة  منطقة  ويغطي  اجلو  يف  ينت�سر 

الأقنعة الواقية يف الهواء الطلق طوال فرتة العمل الر�سمي.

كما يتعر�س العاملني يف حمطات التحلية الى الكثري من املواد الكيمائية الأخرى 
غري التي ذكرت اعاله. وهنالك عوامل اخرى يجب اخذها بعني العتبار مثل:

 الرطوبة ال�سديدة قرب حمطات املياه	
 احلرارة العالية يف ف�سول ال�سيف الطويل يف بلدان اخلليج	
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 �سدة تركيز املواد اخلطرة امل�ستخدمة يف ظروف عمل ي�سعب تغيريها	
لذا يجب على العاملني يف مثل هذه املحطات الفح�س الطبي امل�ستمر والدوري تفاديا للم�ساعفات.

 شروط السالمة في حفظ وتخزين المواد الكيميائية 

• اأن يكون امل�ستودع كبريا والرفوف من احلديد ولي�س من اخل�سب.	
•  اأن يكون بعيدًا عن م�سادر النريان واللهب.	
• اأن يكون جيد التهوية والإ�ساءة واأن يكون جهاز التكييف غري معطل لكي ل تتعر�س املواد الكيميائية الى التلف.	
• اأن يكون جمهزا باأدوات اإطفاء احلريق واأن تكون هذه الأجهزة معلقة عند باب امل�ستودع بحيث ي�سهل تناولها عند احلاجة اإليها ، 	

واأن يكون امل�سئول مدربًا فنيًا على كيفية ا�ستخدامها وطرق �سيانتها وتعبئتها. 
•  األ يتعر�س امل�ستودع لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة.	
• يو�سع عند باب امل�ستودع اإ�سارة ممنوع التدخني.	
• اأن تكون جميع و�سائل الإ�ساءة مطفاأة متامًا واأن تكون املواد �سريعة التبخر اأو ال�ستعال يف ظروف حمافظ عليها متامًا.	
• يجب كتابة اأ�سماء املواد الكيميائية بو�سوح باحلرب اأو بالآلة الكاتبة ول ي�سح ا�ستخدام القلم الر�سا�س يف الكتابة ، ويل�سق على 	

كل زجاجة بطاقة خا�سة بها. 
عدم ترك المستودع إال بعد التأكد تماماً من أن جميع األجهزة وأدوات المختبرات غير مهيأة لما يسبب أي حادثة في 

 المستودع.

   

 طريقة حفظ المواد الكيميائية

1: المواد شديدة االشتعال والقابلة لاللتهاب : وتحفظ في مكان مظلم بعيداً عن أشعة الشمس ، وتغطى أرضية المكان 
المخصص لحفظها بطبقة سميكة من الرمل المندى بالماء أو بملح كربونات الصوديوم وتوضع الزجاجات قائمة ومتباعدة أو 

 توضع فوق رفوف حديدية متينة ) في الطبقات السفلى ( بعد فرشها بكربونات الصوديوم أو الرمل. 

2: المواد التي ال تشتعل : كاألمالح, توضع األمالح في الرفوف العليا ، وتصنف بحسب عناصرها )مجموعة الصوديوم ، 
 مجموعة البوتاسيوم ……. الخ(.      
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3: األحماض : يجب أن توضع على األرض بشكل منتظم في حجرة بعيدة عن األمالح والمواد الكيميائية االخرى وتغطى 
أرضية المكان المخصص لحفظها بطبقة سميكة من الرمل المغطى بطبقة من ملح كربونات الصوديوم ، وتوضع مادة ماصة 

للرطوبة ) مثل السيليكا جيل ( في أكياس خاصة في جميع أجزاء المستودع الموجودة فيه ، كما ينبغي أال توضع األحماض 
 بجانب الجليسرين. 

4: الصوديوم والبوتاسيوم : يحفظان في زجاجات مملوءة بزيت البترول وينبغي التحقق من انغماس هذه الفلزات في زيت 
البترول ، والتعرض للشمس ، كما يجب مالحظة استخدام ملعقة الصوديوم ذات الشبكة عند استعماله لمنع تناثر أجزائه في 

 الهواء أو على الجسم فتحرقه. 
5: ثاني كبريتيد الكربون و كبريتيد األمونيوم األصفر: يحفظ في زجاجات ذات أغطية محكمة في مكان بعيد عن ضوء 

 الشمس. 
 6: االيثر : يحفظ في زجاجاته ذات السداد الزجاجي المزدوج في مكان مغلق بعيد عن تيار الهواء والشمس .

 7: األسيتون : يحفظ في زجاجات بيضاء مغلفة بالشمع حتى ال يتسرب بالتبخر ويعامل كمثل األثير. 
8: البروم : يحفظ في أنابيب مغلقة )أمبوالت( في مكان رطب وإذا أفرغت األنبوبة فيكون ذلك في زجاجة وداخل خزانة 

 الغازات ثم يحكم الغطاء جيداً. 

 9: فوق أكسيد الهيدروجين : يجب أن تفتح الزجاجة باحتراس ، كما يجب أن ال يزيد تركيزه عن  10%.
10: الصودا الكاوية )هيدروكسيد الصوديوم ( الصلبة : التلمس با ليد بل تتناول بالملقط ، وتحفظ في زجاجات محكمة الغلق 
بسدادات من الفلين المغطى بطبقة من الشمع ، أما محلولها فيحفظ في زجاجات ذات سدادات من الفلين أو الزجاج المصنفر 

ويغطى بطبقة خفيفة من الفازلين. 
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